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Montesoffio in 2021
Lieve mensen,
Het tweede ‘coronaseizoen’ hebben we goed afgesloten. Gelukkig heeft het ons ook veel leuke en nieuwe
ervaringen gebracht. Het Montesoffio-jaar verliep weer anders dan verwacht. Tsja wat is eigenlijk
‘normaal’ voor ons, op Montesoffio is het nooit saai…

Montesoffio in coronatijd; de beste plek om de pandemie te ontvluchten.
De winter van 2020-2021 is er helaas een van weinig reisjes en bezoeken. Gelukkig kan er in Nederland
veel in huis en tuin bij familie worden geklust. In het vroege voorjaar is het een komen en gaan van familie
en vrienden die ons komen helpen in Italië. Rekening houdend met vaccineren en Covid-testen moeten we
het reizen plannen tussen elkaar afwisselende codes met uiteenlopende kleuren. Vliegen is geen optie,
dus rijden er auto’s af en aan tussen Italië en Nederland en is het een hele puzzel om voor iedereen
vervoer te regelen.
Emile blijft na het snoeien van de wijngaard op Montesoffio om verder te gaan met de olijfbomen en het
verven van de luiken. Door de pandemie arriveren de eerste gasten later dan normaal op Montesoffio. We
halen er ons voordeel uit en kunnen in het voorjaar langer bezig zijn met het onderhoud. Wel jammer dat
een paar in mei geplande bruiloften en partijen geannuleerd worden. Onze eerste gasten verwelkomen
we, net als in 2020, eind juni.
En dan kunnen we eindelijk van start met weer een gedenkwaardig vakantieseizoen op Montesoffio,
samen met onze kanjers Hawa, Ria en Pippa. Zij helpen ons vol overgave en zorgen voor een vrolijke noot
met hun opgewekte karakters.
Het is een aanhoudend droge en warme zomer, wat een goede reden is om nieuwe (zwem)plekken in de
buurt op te gaan zoeken, voor verkoeling en mooie wandeltochten.
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Voor de verandering willen we jullie eens mee laten genieten met wat er
allemaal fout ging het afgelopen jaar. Soms hilarisch, soms minder leuk.
Het zijn toch de momenten die je het meest bijblijven…

Waterballet in de keuken…
We hadden er al vaker aan gedacht om een professionele vaatwasser aan
te schaffen, maar de hoge prijs hield ons tegen. Totdat een onze gasten ons
er zomaar een aanbiedt! Gelukkig komen we uit de logistieke puzzel om het
zware apparaat vanuit de Randstad in de auto naar Montesoffio te krijgen.
Eenmaal geïnstalleerd in de keuken, gooit deze machine onze hele
afwasroutine in de war. Zo is een kleine afwas sneller met de hand te doen en bij grotere hoeveelheden
werkt de machine zo snel dat we het amper bij kunnen benen. De korven met de vuile vaat zijn zwaar om
te tillen. We passen ons snel aan en hebben het vlot onder de knie, denken we….
We zijn gezegend met de aanvoer van heel goed drinkwater op Montesoffio, bronwaterkwaliteit zo vanuit
de bergen, en ook met veel kalk. Goed voor de smaak, maar lastig voor het schoon en kalkvrij houden van
douchekoppen, toiletten en sanitair. Reden voor ons om in het najaar van 2020 een ontkalkingsinstallatie
aan te schaffen. Na het aansluiten blijkt de waterdruk bij ons te laag te zijn. Het drinkwaterbedrijf komt
ongevraagd met de oplossing. Na jaren van halfslachtige reparaties aan de oude dunne waterleiding,
wordt deze eindelijk helemaal vanaf de asfaltweg tot aan ons huis vervangen. En kunnen we onze
ontkalker in gebruik nemen.
Bij het eerste grote diner van het seizoen, met 40 gasten aan de dinertafel, zien we dat onze nieuwe
vaatwasser, gevuld met het servies van de eerste gang, een eigen wil heeft. De hele keukenvloer verdwijnt
onder een dikke laag schuim, dat onuitputtelijk uit de vaatwasser blijft stromen. Die avond scheppen en
dweilen we op handen en voeten emmers vol met schuim en water uit de keuken. Een verkeerd
afwasmiddel in combinatie met veel zachter water blijkt de oorzaak van het probleem. We verdiepen ons
wederom in de gebruiksaanwijzing en weten, een week en een paar schuimparty’s verder, uiteindelijk het
goede afwasmiddel en de juiste afstelling te vinden.
Een elektrische laadpaal!
Met de onvermijdelijke Italiaanse vertraging wordt, de al in 2020
bestelde, laadpaal geïnstalleerd. Het uitgekozen model heeft
inmiddels ongevraagd plaatsgemaakt voor een veel
geavanceerdere en duurdere versie. Na een dag sleutelen doet
hij het! Gelukkig kunnen we voor die tijd toch alle elektrische
auto’s aan stroom helpen middels een gewoon stopcontact.
Dramatische taferelen in de wijngaard…
Aan het einde van de dag, wanneer de bijna altijd aanwezige verkoelende wind kort voor zonsondergang
gaat liggen, is het tijd om de wijngaard te sproeien. Daarvoor moet eerst de spuitinstallatie achter de
trekker gehangen worden. Dat is hand- en precisiewerk met borgpennen en kettingen. Alles klaar? Rijden
maar… Bij de zesde rij dondert opeens de hele spuitinstallatie met 500 liter water uit de armen van de
trekker en zakt weg in de grond tussen de wijnranken. Paniek! Hoe krijgen we die weer op de rit?! Emile
ziet dat hij een borging heeft vergeten aan te brengen.
Met z’n drieën (Hawa, Anja en Emile) proberen we de tank met hout, stenen en twee autokrikken weer
omhoog in de armen van de tractor te krijgen. Het wordt donker en we zien weinig van wat we aan het
doen zijn. In het licht van een bouwlamp en een beter strijdplan, krijgen we het uiteindelijk voor elkaar om
het loodzware apparaat weer op de juiste plaats te hangen. De tank lekt wel en de spuitinstallatie is
beschadigd. Later in de week fixen we de schade met kit en nieuwe onderdelen en kunnen we verder.
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Max Verstappen?
Al een tijdje zijn we op zoek naar een goedkoper en makkelijker alternatief voor de satelliet TV. In de
zomer staat hij weinig aan, maar bijvoorbeeld wel wanneer Max een Grand Prix gaat racen.
Het lijkt een goed moment om de ‘Chromecast’ die we in NL hebben gekocht uit te gaan proberen, om zo
via onze internetverbinding TV te kunnen gaan kijken….
Terwijl de fans zich in de huiskamer verzamelen, komen beeld en geluid hortend en stotend en met
vertraging binnen… we schakelen snel weer over op de satelliet en besluiten dat het beter is dit project in
rustiger tijden uit te testen en volgend jaar te installeren.
Een windhoos!
Het is een dag in september. Een zwarte bui nadert ons huis en we dekken snel het zwembad toe. Een
minuut later gieren regen en wind langs de ramen, de dakgoten lopen over en de tuin staat in mum van
tijd blank. Na een uur is alles weer rustig en steken we ons neus buiten de deur. Een zeer lokale windhoos
heeft de ligbedden in het zwembad gegooid en het dekkleed van het zwembad gewaaid. Tuinstoelen en
tafels liggen door het weiland verspreid. Het ergste is dat onze trotse lindeboom op de kop van het huis is
bezweken en plat ligt. Gelukkig is niemand geraakt en valt ie net naast het overdekte terras. We gaan
onze boom missen, voor de schaduw die hij gaf en als aanknopingspunt voor een hangmat. Inmiddels
staat er een nieuw maar nog wel heel klein boompje…

Met het vuur aan de schenen
Gerlo Beernink, waar we samen de fotoworkshop mee
organiseren, komt ondanks het gebrek aan deelnemers toch
naar Montesoffio om zich voor te bereiden op cursus van 2022.
Hij ziet hoe fotogeniek de omgeving is en maakt veel foto’s.
Emile staat ongevraagd model als hij de enorme berg met
verzameld snoeihout uit het voorjaar gaat verbranden. Het
scheelt niet veel of er gaat veel meer in de fik en ook Emile gaat
bijna in rook op. Gerlo ziet het gebeuren en legt het tafereel
treffend vast…
Van de pandemie hebben we gelukkig weinig last. Iedereen is bij aankomst op Montesoffio van alle
noodzakelijke prikken en testen voorzien en het seizoen loopt voor ons lang door tot half oktober.
In september ontvangen we voornamelijk Italiaanse en Duitse B&B gasten en wordt er opvallend veel
gefietst. Tot ons genoegen ook met onze huurfietsen.
We ervaren het als groot compliment als gasten langer blijven, omdat
Montesoffio hen direct het gevoel geeft op de goede plek te zijn.
Een Duits echtpaar boekt voor 2 dagen en blijft een week. Ze hebben
het enorm naar hun zin en zijn geliefd onder de rest van de gasten.
Heinrich zingt, met gitaar om de nek, vertrekkende gasten vaarwel:
“Gute Nacht Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen, was ich noch zu
sagen hätte, dauert eine Zigarette Und ein letztes Glas im Stehen…“.
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We zijn blij verrast met de geoogste hoeveelheid druiven en olijven in oktober. Ieder jaar maken we ons
zorgen dat de trossen te lang blijven hangen voordat Guerrieri ze komt plukken. De opbrengst is meer
dan we denken en zij gaan er een zoete dessertwijn (`passito`) van maken. De eerste lichting van dit type
dessertwijn met onze druiven (geplukt en vergist in 2017 en daarna nog ruim vier jaar rijping op houten
vaten), is dit jaar gebotteld en ligt te wachten om geproefd te worden.
De olijvenoogst spant dit jaar de kroon. We halen een
recordoogst van 1621 kg uit de bomen, goed voor 195 liter
olijfolie van de allerbeste kwaliteit. Een mooi resultaat van
intensief snoeiwerk in het voorjaar.
Deze oogst is net binnen wanneer het weer definitief omslaat.
De temperaturen zijn nog wel aangenaam, maar de regen en
het gemis van Italiaanse zon minder. Nog een set luiken
kunnen schilderen, de moestuin ingezaaid en het huis
winterklaar gemaakt. Eenmaal aangekomen in Nederland kan Emile nog een certificaat toevoegen na
geslaagde online cursus voor zijn tractorrijbewijs.

Wat staat ons te wachten in 2022?
 Het hoogseizoen loopt al vol met boekingen en er staan een aantal bruiloftsfeesten gereserveerd.
 Terug van weggeweest: de schrijfcursus; geheel verzorgd door ons en begeleidt door Annet Hulst in
samenwerking met de Online Schrijfschool van Marelle Boersma, in de week van 24 september 2022.
 Het verder verfraaien van Montesoffio: het parkeerterrein wordt onderhanden genomen en er komen
(nieuwe) trapleuningen naar en een nieuwe afbakening rondom het zwembad.
 Natuurlijk blijven we fiets- en wandeltochten vanaf het landgoed promoten en iedereen aanmoedigen
om de lekkerste wijnen, van de mooiste cantina’s in de regio te komen proeven. Zoek buiten het
hoogseizoen de rust op tijdens een lang weekend of midweek, want in Le Marche is het veilig toeven.
 Onze druiven, olijven en het fruit blijven we biologisch telen. Het voortbestaan van onze landbouwpoot
is de komende jaren gegarandeerd met een nieuw 5-jarig contract, afgesloten met de regio,
En natuurlijk kunnen jullie ons nog steeds blijven volgen via onze ‘social media’ kanalen:
www.facebook.com/Montesoffio5, www.instagram.com/countryhousemontesoffio/ en
www.youtube.com/user/montesoffio5 en als jullie ons ‘liken’ en ‘delen’ is dat helemaal mooi!

Wij wensen iedereen een hele vrolijke en
mooie jaarwisseling en een gezond 2022!

